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Abstract 
Leadership style affect the level of  employee trust and  commitment  of the organization. This 

research was aimed  analyze the effect of leadership style on  trust  and organizational commitment. 

This studies use survey  approach with  cross  sectional  design  on   30  secondaries schools in  

Malang  City. The respondents are 105 contract’s teacher.  The  analyze using Structural Equation 

Modelling (SEM). The  results indicated that leadership style has a significant and negative effect on 

organizational trust, but has not significant effect on  organizational commitment. Organizational  

trust has a significant and  positive effect on organizational  commitment and leadership style has 

positive and significant effect on organizational commitment with organizational trust mediation. It is 

recommended that (1) theoretically, the head of secondary school on autonomy era, should be applied 

leadership style that build self belonging of commitment and trust to contract teacher based on the 

education policy reform, decentralization and good governance. (2) Practically, there should be an 

increase understanding between secondary school and education department ministry about 

evaluation, regulation on transfer of contract teacher to be state teacher. Besides, there is a need to 

develop a further related research with other variables likely job stress, job satisfaction, motivation 

and performance in the research model. 

 

Keywords: Leadership style, organizational trust, organizational commitment and contract teacher.          

 

PENDAHULUAN  

Peran manajemen sumber daya manusia sangat penting guna menciptakan dan memelihara 

sikap kerja karyawan dalam organisasi. Reichetti (1996) dan Pfeffer (1998) berargumentasi bahwa apa 

yang dilakukan organisasi tersebut merupakan strategi guna meningkatkan komitmen karyawan. 

Kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa secara empiris terdapat keterkaitan antara praktek 

manajemen dengan hasil positif dalam mencapai tujuan. Sedangkan Meyer dan Allen (1997) 

menjelaskan beberapa studi empirik yang menunjukkan hubungan positif antara praktek 

organisasional, komitmen organisasi, keluar-masuknya pegawai, adaptabilitas dan kepuasan kerja. 

Untuk itu, maka penerapan gaya kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi harus sesuai 

dengan kebutuhan agar dapat menciptakan kepercayaan dan komitmen pada organisasi.  

Tschannen-Moran & Hoy (1998) dan Kerfoot (1998) beragumen bahwa kepercayaan 

organisasi sangat penting untuk kesuksesan interaksi antara kedua hal tersebut. Mereka melihat bahwa 

kepercayaan merupakan elemen penting yang mendorong efektifitas kerjasama dan komunikasi di 
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dalam pengfungsian organisasi secara baik. Pendukung argumentasi bahwa kepercayaan dan 

komitmen organisasional merupakan hal yang kritis untuk kesuksesan organisasi, antara laian Siegall 

dan Worth (2001) yang menyatakan bahwa kepercayaan dalam organisasi diperlukan agar karyawan 

(pegawai) dapat merasakan percaya diri (self confident) bahwa usaha mereka akan menghasilkan 

keuntungan bagi diri mereka. Secara umum penelitian ini ingin menguji model hubungan antara 

karakteristik perilaku organiasional, seperti gaya kepemimpinan (transformasional dan transaksional) 

serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan dan komitmen organisasi, khususnya pada Guru 

Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar di Kota Malang.  

Rumusan Masalah Penelitian 

a) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan pada 

organisasi?, 

b) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen pada 

organisasi? 

c) Apakah kepercayaan organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen 

pada organisasi? 

d) apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen pada 

organisasi dengan mediasi kepercayaan pada organisasi? 

 

TINJAUAN  PUSTAKA 

Gaya  Kepemimpinan 

Perilaku pemimpin atau gaya kepemimpinan yaitu kecenderungan orientasi dari  aktifitas 

seorang pemimpin pada saat mempengaruhi aktifitas bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Adapun  instrumen  untuk  mengukur  hal tersebut  menurut Bass (1985)  adalah  Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ). Tabel 1. 
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Transformational Leadership 

 Inspirational  motivation (creating vision and being commitment to them) 

 Intelectual stimulation (facilitating innovation and creativity) 

 Idialized influence (role modeling) 

 Individual consideration (coaching, individual support, acceptance of individual differences) 

Transactional Leadership 

 Contingent Reward (specifying conditions and rewards) 

 Management – by – exceptions and reward: 

          Active (monitoring and correcting deviances from standarts) 

          Passive (problem-solving correcting errors) 

Non-leadership (absence or avoidance of leadership) 

Sumber: Bass, 1990, “Handbook of Leadership: Theory, Research & Managerial  Application, New 

York: The Free Press. 

 

Kepercayaan  pada  Organisasi 

 Hupcey et all. (2001) mendefinisikan analisis dari konsep kepercayaan sebagai perintah untuk 

menyatakan bahwa kepercayaan punya aspek umum, yang mencakup: (1) ketergantungan pada 

individu yang lain untuk memiliki kebutuhan yang sama, (2) memilih kemauan untuk mengambil 

resiko, (3) suatu pengharapan bahwa kepercayaan individu akan dimiliki dengan cara tertentu, (4) 

fokus terbatas dalam area atau perilaku yang berhubungan dengan kebutuhan, dan (5) pengujian 

kepercayaan individu. 

 Kepercayaan sebagai suatu sikap yang merujuk pada kepercayaan karyawan kepada rekan 

kerja, supervisor dan manajemen. Sikap tersebut diturunkan dari persepsi karyawan, atribut tentang 

orang-orang yang percaya berdasarkan observasi tentang perilaku orang-orang yang dipercaya 

(Whitener et al, 1998). 

 Selanjutnya, untuk  menumbuhkan  kepercayaan  sebagai suatu konsep yang 

multidimensional, para peneliti organisasional menyadari bahwa kepercayaan memiliki basis yang 

multipel dari berbagai referensi. McCauley dan Kuhnet (1992) mengidentifikasikan bahwa 

kepercayaan berisi elemen vertikal dan lateral, yang menunjukkan kepercayaan lateral dalam 

organisasi merupakan hubungan kepercayaan antar pegawai dan rekannya, sedangkan kepercayaan 

vertikal mengkonsetrasikan kepercayaan pegawai pada supervisor dan top manajemen. Sedangkan 

usaha untuk menciptakan kepercayaan kepada organisasi, menurut Robbins dan Coulter (2005) dapat 

dilakukan dengan cara membangun kredibilitas dan kepercayaan bawahan terhadap atasan.  
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Komitmen pada Organisasi 

Komitmen Afektif 

 Komitmen afektif sebagai  pengaturan emosional pegawai, yang diidentifikasi dengan  

keterlibatan dalam organisasi Allen dan Meyer (1996). Komitmen afektif melibatkan tiga aspek yaitu: 

pembentukan  ,pengaturan emosi terhadap organisasi, identifikasi, dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan organisasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa identifikasi dengan organisasi 

terjadi ketika nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai yang dimiliki karyawan. Dengan demikian 

terdapat identifikasi psikologis  yang merupakan kebanggaan masuk dalam organisasi. 

 

Komitmen Keberlanjutan 

    Komitmen keberlanjutan sebagai bentuk pengikatan psikologis  pada organisasi yang 

direfleksikan  sebagi persepsi pegawai  untuk tetap bekerja dalam organisasi.   Sedangkan Romzek 

(1990) mendiskripsikan tipe ini sebagai pengikatan transaksional. Dia berargumentasi bahwa  

perhitungan pegawai  sebagai investasi dalam organisasi  yang didasarkan  pada pencapaian yang 

diperoleh dari organisasi.  

 

Komitmen  Normatif  

 Komitmen normatif merefleksikan  perasaan wajib untuk  melanjutkan pekerjaan. Atau  

kewajiban moral untuk tetap bekerja pada organisasi.  

 

METODE  PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang menguji dan menganalisis pengaruh 

gaya kepemimpinan dalam membentuk kepercayaan dan komitmen  pada organisasi Guru Tidak Tetap 

(GTT) di Kota Malang.  

 

Definisi  Operasional  Variabel  dan  Pengukurannya 

Gaya  Kepemimpinan adalah  perilaku pimpinan (atasan langsung) dalam mengelola  sumber daya 

organisasi serta proses hubungaan antara atasan langsung dengan GTT. Untuk mengukur variabel gaya 

kepemimpinan (transformasional dan transaksional) digunakan Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ) dari Krhisnan dan Srinivas (1998).  

Kepercayaan Organisasi adalah  suatu pernyataan psikologis GTT  tentang penerimaan tindakan 

berdasarkan pengharapan positif dari perilaku top manajemen, atasan langsung, dan rekan kerja dari 

Yang  (2005). Komitmen Organisasi adalah faktor psikologis yang menimbulkan pengikatan dari  

individu  pada  organisasi dari Allen dan Meyer (1997).  
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Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) Kota Malang. Adapun sampel  

penelitian berjumlah 105 orang GTT yang diambil dengan cara proporsional random sampling.  

 

Data Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan Skala Likert lima 

poin. 

 

Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis  Structural Equation Modelling (SEM).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kepercayaan dan Komitmen pada Organisasi 

Gaya kepemimpinan  yang diimplementasikan oleh atasan langsung terhadap Guru Tidak 

Tetap (GTT) dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum adalah  cukup kuat untuk  

diterapkan dengan rerata sebesar  3,4173.  

Hipotesis yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara  langsung dan 

signifikan terhadap kepercayaan GTT dapat diterima. Adapun pengaruh  gaya kepemimpinan terhadap 

kepercayaan pada organisasi sebesar  - 0,30, pada taraf signifikansi  0,05. Maka dengan bukti  hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari gaya 

kepemimpinan  terhadap  kepercayaan pada  organisasi. Jadi  dapat diartikan bahwa semakin kuat gaya 

kepemimpinan  atasan langsung yang diterapkan membawa dampak pada kepercayaan GTT pada 

organisasi  semakin  tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan 

bawahan.pengikut adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari 

bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil/.ikut 

perperan serta dalam mengimplementasikannya, yang dilakukan dengan cara: (1) memberi wawasan 

serta kesadaran akan misi, membangkitkan  inspirasi dan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap 

hormat dan kepercayaan pada para bawahan (charisma) ‘(2) meningkatkan intelegensia, rasionalitas, 

dan memecahkan masalah secara seksama (intellectual stimulation), (3) memberikan perhatian, 

membina, membimbing, dan melatih setiap orang  secara khusus dan pribadi (individual 

consideration). Sedangkan gaya kepemimpinan transaksional  merupakan gaya  kepimimpinan yang 

memelihara atau melanjutkan status quo, dan kepemimpinan  ini sebagai  kepemimpinan yang 
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melibatkan suatu proses pertukaran (exchange process) di mana para pengikut mendapat imbalan  

yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin). 

 Bass (1985) menyatakan bahwa kepercayaan (trust) bawahan merupakan konsekuensi logis 

dari kepemimpinan transformasional, karena kepercayaan merupakan faktor esensial dalam 

manajemen perubahan serta dibutuhkan untuk pengambilan resiko yang merupakan bagian integral 

dari transformasi organisasional, dan kepemimpinan transformasional seringkali diidentifikasi melalui 

dampaknya terhadap sikap, nilai, asumsi, dan komitmen pari para pengikut (Yukl,1998). Apabila 

bawahan bersedia mengubah sikap, nilai, asumsi dan komitmennya sedemikian rupa sehingga selaras 

dengan organisasinya, maka diyakini bahwa mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas 

integritas dan kredibilitas pemimpinnya (Kouzes dan Posner,1998).  Secara  empiris, penelitian ini  

didukung  hasil  penelitian yang telah dilakukan oleh Kwon (2002) dan Laka-Mathebula (2004) yang 

temuannya  menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan  yang  

diiplementasikan dalam  suatu  organisasi  terhadap  kepercayaan  organisasional. 

 

Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan Terhadap  Komitmen  Pada  Organisasi 

Hipotesis yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara  langsung, positif  

dan signifikan terhadap komitmen pada organisasi GTT tidak dapat diterima pada taraf signifikansi 

0,05, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari  gaya kepemimpinan 

terhadap komitmen pada organisasi  sebesar  0,02 tetapi tidak signifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Maka  dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pengaruh yang berarti dari  gaya kepemimpinan 

terhadap komitmen GTT.  

Hal ini  dapat diartikan bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan 

langsung pada organisasi  tidak membawa dampak pada GTT pada organisasi. Hasil tersebut 

mengindikasikan  bahwa komitmen pada organisasional  GTT  tidak dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan dalam hal ini mengarah pada  gaya  kepemimpinan transaksional yang diterapkan,  

tetapi  GTT lebih banyak memilih  atau  mengharapkan gaya kepemimpinan  transformasional  yang 

berorientasi pada hubungan manusia. Hal ini menurut Kouzes & Posner (2004) antara lain  dapat 

dilakukan dengan cara “encourage the hart” melalui strategi persuasi, yaitu strategi  untuk 

mempengaruhi sikap manusia sehingga dengan sadar  atau tidak secara sadar mengadopsi sikap 

tertentu,  yang dilakukan dengan cara memasukkan ide, pikiran, pendapat dan fakta yang komunikatif. 

Hasil penelitian ini menolak  temuan Laka-Mathebula (2004) yang menunjukkan bahwa  ada 

hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan komitmen pada organisasi  sebesar r= 

0,63.Namun, apabila dikupas secara rinci penelitian Laka Mathebula  (2004)  menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan  transformasional yang berpengaruh  cukup kuat pada komitmen afektif dan  

berpengaruh rendah terhadap komitmen normatif dan keberlanjutan. Sedangkan Chen & Francesco 
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(2001) menjelaskan  bahwa gaya kepemimpinan yang komit pada keputusan yang dibuat bersama 

dengan karyawan oleh pemilik dan manajemen senior di perusahaan China dan Korea dapat 

meningkatkan  kepercayaan dan komitmen karyawan pada organisasi, Lok & Crawford  (2001),  Wei-

Kong Wu (2002) serta  Lok & Crawford  (2004). 

 

Pengaruh Kepercayaan Pada Organisasi Terhadap Komitmen Pada  Organisasi 

Kepercayaan pada organisasi dari hasil analisis deskriptif adalah  kuat dengan rerata sebesar 

3,6378. Hal ini menunjukkan bahwa  kepercayaan  GTT terhadap top manajemen, atasan langsung dan 

rekan kerja  terhadap pengelolaan organisasi  dirasakan  dan diyakini  memberikan hasil atau 

penerimaan  yang  positif. 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori ditemukan bahwa nilai   loading factor  masing-masing  

sebesar 0,57 untuk dimensi kepercayaan pada top manajemen, dan  sebesar 0,82 untuk dimensi 

kepercayaan pada atasan langsung, serta sebesar 0,65 untuk dimensi kepercayaan pada rekan kerja. 

Hal  tersebut dapat diartikan bahwa variabel  kepercayaan  pada atasan langsung  yang mencakup 

ketaatan atasan langsung pada kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan GTT, percaya bahwa 

atasan langsung bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan 

GTT serta  track record  atasan langsung menguatkan pada kompetensi yang dimilikinya, sangat 

menentukan kepercayaan GTT  pada organsasi secara  keseluruhan. 

Kepercayaan  GTT pada  organisasi dari hasil analisis adalah  kuat dengan rerata sebesar 

3,6378. Hal ini menunjukkan bahwa  kepercayaan  GTT terhadap top manajemen, atasan langsung dan 

rekan kerja  terhadap pengelolaan organisasi  dirasakan  dan diyakini  memberikan hasil atau 

penerimaan  yang  positif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pengaruh positif secara langsung kepercayaan pada  

organisasi  terhadap komitmen pada organisasi sebesar 0,31 pada taraf signifikansi 0,05 dapat 

diterima, dan secara umum komitmen GTT SD/MI di Kota Malang  adalah cukup tinggi.  

Jadi seorang GTT yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki identifikasi  terhadap 

organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam  kepegawaian, dan ada loyalitas serta afeksi positif 

terhadap organisas. Selain itu tingkah lakunya berusaha kearah tujuan organisasi serta berkeinginan 

untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam jangka waktu lama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Kouzes & Posner (2004) kepercayaan yang tinggi pada atasan akan menyebabkan bawahan bersedia 

mengubah sikap, nilai dan  asumsi, serta komitmennya  akan  meningkat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  pengujian hipotesis dan analisis penelitian, maka kesimpulan  yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: Gaya  kepemimpinan  berpengaruh terhadap kepercayaan Guru Tidak Tetap 
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SD pada organisasi di Kota Malang secara negatif dan signifikan. Gaya kepemimpinan secara positif 

dan signifikan berpengaruh terhadap komitmen GTT SD di Kota Malang. Kepercayaan pada 

organisasi secara positif dan signifikan mempengaruhi komitmen  pada organisasi GTT SD di Kota 

Malang.Gaya kepemimpinan secara positif dan signifikan mempengaruhi komitmen pada organisasi 

dengan mediasi  kepercayaan pada organisasi GTT SD di Kota Malang. 

 

SARAN 

Para pimpinan lembaga diharapkan mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat 

menerjemahkan visi dan misi lembaga menjadi self of belonging bagi bawahannya (GTT SD/MI) 

sehingga mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga adalah juga untuk 

kepentingannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara: ketegasan pimpinan dalam pengambilan policy 

(tegas dan lugas dalam bertindak), mampu memberikan motivasi dan  meningkatkan  kedisiplinan 

kerja,  bertindak disiplin dalam pelaksanaan job discription sangat  diperlukan agar terdapat sistem  

kerja yang professional dan tercipta akuntabilitas, mampu meningkatan komitmen pada guru, 

khususnya dalam kejelasan nasib GTT untuk menjadi guru tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Para pimpinan lembaga dapat menciptkan hubungan kerja yang dapat menciptakan 

kepercayaan pada organisasi yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan cara: mendengarkan “suara 

hati” dalam mengambil segala tindakan yang berdampak pada GTT, senantiasa berusaha 

meningkatkan kesejahteraan GTT, lebih obyektif dan transparan dalam menilai dan memilih GTT 

yang diusulkan menjadi guru PNS. Menjalin kerjasama, memegang teguh aturan yang dibuat guna 

menunjukkan komitmen pada bawahan. Meningkatkan komitmen lembaga pada GTT agar mereka 

lebih komit pada lembaga.  

Bagi  Peneliti yang tertarik di bidang kepemimpinan, kepercayaan dan komitmen pada 

organisasi GTT serta agar hasil penelitian lebih lengkap maka dapat menambahkan variabel-variabel 

lain seperti stres kerja (job stress) , kepuasan kerja (job satisfaction), motivasi (motivation), harapan 

yang terpenuhi atau tidak terpenuhi (met expectation), kinerja (job performance) dalam model yang 

ada dalam penelitian ini. Indept interview  juga dapat dilakukan untuk menggali informasi lebih detail 

dari fenomena komitmen pada organisasi bagi yang menggunakan pendekatak kualitatif.  

 

 

Daftar Pustaka 

 

Allen, N.J. and Meyer,J.P., 1996, Affective, Continuance, and Normative Commitment to the 

Organization:  An  Examination  of  Construct Validity, Journal of Vocational Behavior, 49: 

252-276. 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

455 

 

Antonakis,J., & House, R.,J., 2002, “The  Full-Range Leadership Theory, The Way Forward”, in 

Avolio, B.J., & Yammarino,F.J., (Eds), Transformational and Charismatic Leadership: The 

Road Ahead, Elseiver Science, Oxford. 

Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta. Jakarta. 

 

Ashkanasy, Neal M., Widerom, Caleste, P., M., Petreson, Mark., F., 2000, Handbook of 

Organizational Culture & Climate, Sage Publications, Inc.: Thousands Oaks, California. 

Avolio, B.J., Bass,B.M., and Jung.DL., 1996, Construct Validation of the Multifactor Leadeship 

Questionnaire MLQ-Form5X. CLS report 96-1. Center for Ledership Studies. Bringhamton 

University, State University of New York, NY. 

Bass, BM, and Avolio,BJ,1995,  MLQ  (Multifactor Leadership Questionnaire), Second Edition, 

Sampler Set, Technical Report, Leader From, Rater Form and Scoring Key for MLQ From 

5X-Short. 

Blomqvist, Kirsimarja, and Stahle, Pirjo,  2004, Building Organizational Trust,  Telecom  Business  

Research  Center, Finlandia. 

Chen, Z.,X.,  and Francesco, A.,M., 2000, Ëmployee  Demography,  Organizational Commitment, and 

Turn Over  Intention  in  China:  Do  Culturel  Differences  Matter?”, Human Relations, Vol.3. 

N0.6. pp. 869-887. 

Cheng, Eddie W.L., 2001, “SEM being more effective than multiple regression in parsimonous model 

testing for management development research”, Journal Management Development, Vol. 20, 

No. 7, pp. 650-667. 

Ferdinand, Ausgusty. (2005). Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen. Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 

Kouzes, James M., & Posner Barry Z., 2004, Leadership & Challenge, Edisi Ketiga, Erlangga, 

Jakarta. 

Krishnan, V.,R., and Srinivas, E.,S., 1998, Transactional and Transformational Leadership: an 

Examination of Bass’s (1985) conceptualization in the Indian context, Asia Academy of 

Management  Meeting, Hongkong, December, 1998. 

Laka-Mathebula, MMakogomo, Roseline, 2004, Modelling The Relationship between  Organizational 

Commitment,  Leadership  Style, Human Resources Management  Practice and Organizational 

Trust, Phylosophia of Doctor, University of Pretoria. 

Laschinger, H., 2001, “The  Impact of  Workplace  Commitment,  Organizational Trust on Staff 

Nurses’work Satisfaction and Organizational Commitment, ”Health Care Management Review, 

Vol. 26. N0, 3, pp. 7-24. 

Madson, Mona, Toft, 2001, Leadership and Management Theorist Revisted, DDL Working Paper , 

No. 4. 

Meyer, J.,P., & Allen,N.,J., Employee Opinion Survey-OCQ, in Brown, Barbara, W., 2003, 

Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-

Oriented and Task-Oriented  Leadership Behaviors,  Disertation,  Polytectic Institute and 

State University, Virginia. 

Mishra, A.,K., 1996, Organizational Responses to Crisis:  The  centrality of Trust, in Kramer,R.,M., & 

Tyler, T.,(Eds), Trust in organizations: Frontiers of Theory  and  Research, 261-287, 

Thousand Oaks: CA, Sage. 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

456 

 

Mowday,R.,T., 1998, Reflections on the study and relevance of organizational commitment, Human 

Resources Management Review,  8(4), 387-401. 

Nirenberg,J., 2001, Leadership : A Practitioner’s Perspective on the Literature, Singapore  

Management  Review, 23(1), 1-33. 

Singarimbun, M dan Efendy, S. 1995. Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta. 

Siegall, M., & Worth, C., 2001, The Impacts of Trust and Control on Faculty Reactions  to Merit  Pay,  

Personnel  Review, 30(6), 646-656. 

Simmons,  Elzbieta  Sikorska, 2005, Predictors of Organizational Commitment Among Staff in 

Assisted Living, The  Gerontologist, Vol 45,N0., 2, pp.196-205.   

Solimun,2002, Multivariate Analysis, SEM, Lisrel dan Amos, FPMIPA.Unibraw, Malang. 

Tschannen-Moran, M., & Hoy, W.,K., 1998, Trust in Schools: A Conceptual and Empirical  Analysis,  

Journal  of Educational  Administration, 36(4), 334-352. 

Wei-Kong, WU, Organizational Commitment in the Taiwanese Context: Personal Variable, 

Leadership  Behaviors, Corporate Culture and Employee Commitment, Paper, International 

Graduate School of Management, University of South Australia, North Terrace, Adelaide- 

Australia.  

Whitener, E.,M,., 2001, Do High Commitment  Human Resource Practice  Affect  Employee 

Commitment? A Cross Analysis Using Hierarchical Linier Modeling,  Journal  of  

Management, 27 (5): 515-535. 

Wong, Yui –Tim, Ngo, Hang-Yue, Wong Chi-Sum, 2002, Affective Organizational Commitment of 

Workers in Chinese Joint Ventures, Journal of Managerial Psykology, 17 (7): 580-598  

Yang, Jixia, 2005, The Role of Trust in Organizations: Do Foci and Bases Matter?. Dissertation, B.A., 

Nanjing University, China. 

Yukl, G.A., 1998, Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, PT Elex Media 

Computindo, Jakarta 




